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Ruralistas esperam anistia de R$ 15 bi
Perdão da dívida, 
prometido por 
Bolsonaro, 
beneficiaria  
grandes  
frigoríficos

Ruralistas aguardam o cumpri-
mento da promessa feita pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, durante a 
campanha, de perdoar as dívidas 
do setor com o Funrural. São pou-
co mais de R$ 15 bilhões, número 
que fica ainda mais escandaloso 
quando se toma conhecimento do 
projeto de reforma da Previdência 
elaborado pela equipe econômica.

Tramita na Câmara em regi-
me de urgência o Projeto de Lei 

9.252/2017, que pretende perdoar 
toda a dívida. O Funrural é a con-
tribuição previdenciária feita por 
produtores e empreendimentos ru-
rais. Foi criado na década de 1970 
como uma cobrança de 2% sobre a 
comercialização do produtor rural 
para financiar a previdência do tra-
balhador do campo.

Levantamento feito pela DW 
Brasil mostra que apenas 1% do 
valor total da dívida renegociada 

ano passado (PRR) é de produtores 
rurais individuais, sem inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurí-
dica (CNPJ). Os maiores benefici-
ários pela anistia seriam os grandes 
produtores.

A maior parte da dívida de R$ 
15,3 bilhões foi formada por pro-
dutores que deixaram de recolher o 
tributo enquanto era discutida sua 
constitucionalidade no Supremo. 
Gigantes do agronegócio, princi-

palmente frigoríficos e empresas 
de alimentos, são os maiores deve-
dores.

“Em um momento de discussão 
sobre a reforma da Previdência So-
cial, que deve aumentar o tempo 
de contribuição dos trabalhadores, 
esse movimento se torna ainda mais 
improvável”, explica à DW Ralph 
Melles Sticca, advogado especiali-
zado em agronegócio há mais de 15 
anos e professor da FGV Agro.

Temporal no Rio deixa seis 
mortos e 88 mil sem luz

Os bombeiros que trabalhavam 
nas ferragens do ônibus da viação 
Jabour, no Rio, localizaram mais 
um corpo soterrado no interior do 
coletivo. O veículo trafegava pela 
Avenida Niemeyer, em São Con-
rado, na manhã desta quinta-feira, 
quando foi atingido por uma árvore 
que desabou e um deslizamento de 
terra.

Com a localização da segunda 
vítima no ônibus, subiu para seis 
o número de mortos em consequ-
ência da forte chuva que atingiu a 
cidade na noite de quarta-feira.

Uma mulher que viajava no ôni-
bus também foi atingida e morreu. 
O motorista sofreu ferimentos e foi 
levado para o hospital em estado de 
choque. Com o impacto do desliza-

mento de terra, o ônibus foi jogado 
contra a mureta da avenida, invadiu 
a ciclovia Tim Maia, com risco de 
cair no mar.

Durante o temporal, os ventos al-
cançaram até 110 km/h, de acordo 
com a Prefeitura do Rio de janei-
ro, ventos de 116 km/h são os mais 
baixos de um furacão. O prefeito 
Marcelo Crivella esteve no local e 
decretou luto oficial de três dias. 

Além das duas vítimas na Nie-
meyer, duas pessoas de uma mes-
ma família morreram em consequ-
ência do desabamento de uma casa 
em Pedra de Guaratiba. Na Favela 
da Rocinha foi registrada mais uma 
morte em consequência de desaba-
mento de uma barreira. No Vidigal, 
uma pessoa morreu atingida por 

um muro que desabou. As favelas 
ficam em São Conrado, na Zona 
Sul da cidade, uma das áreas mais 
atingida pelo temporal.

Segundo a Prefeitura, 170 árvo-
res e seis postes foram derrubados 
pela forte ventania. A Defesa Civil 
recebeu 206 chamados, a maioria 
deles em bairros da Zona Oeste 
(Barra da Tijuca, Guaratiba e São 
Conrado).

De acordo com a Prefeitura do 
Rio, mais de 170 árvores caíram na 
cidade. A concessionária Light in-
formou que 88 mil pessoas ficaram 
sem luz na região do Grande Rio, 
devido ao temporal. Esse número 
corresponde a 2% do total de con-
sumidores da área de atuação da 
concessionária.

Brasil investiga Google por violação à privacidade
O Ministério da Justiça abriu um 

processo administrativo para ave-
riguar se a empresa Google violou 
direitos de usuários de internet. O 
procedimento poderá gerar uma 
multa de R$ 9,7 milhões. A apura-
ção teve origem em uma Ação Ci-
vil Pública do Ministério Público 
Federal (MPF) do Piauí ajuizada 
em 2015 que pedia a interrupção 
do escaneamento de e-mails até 
que fosse implantado a obtenção do 
consentimento dos usuários.

À Agência Brasil, o Google in-
formou que não acessa mais o con-
teúdo dos e-mails e que vai apre-
sentar informações no processo. 
Segundo a empresa, no fim de 2017 
as mensagens trocadas deixaram de 
ser escaneadas para fins de seg-

mentação dos anúncios veiculados 
na plataforma.

Para o diretor do Departamen-
to de Proteção e Defesa do Con-
sumidor do Ministério da Justiça, 
Fernando Meneguini, ainda é pre-
ciso confirmar se a prática cessou 
e, mesmo que isso tenha ocorrido, 
não há eliminação do fato de que 
a violação, se confirmada, tenha 
ocorrido.

“Como isso se reporta a fatos 
passados, houve uma infração. A 
instauração foi aberta. Vai ser le-
vado em consideração que talvez já 
não estejam mais praticando isso”, 
explicou Meneguini.

Segundo o MJ, foram identifica-
dos indícios de violação à privaci-
dade dos usuários pela companhia 

ao acessar o conteúdo de mensa-
gens trocadas por meio do aplicati-
vo de e-mail Gmail sem o consen-
timento destes. O Marco Civil da 
Internet estabeleceu a proteção à 
privacidade e a proteção dos dados 
pessoais como princípios do uso da 
web no país.

A norma coloca como direito 
dos usuários “informações claras 
e completas sobre coleta, uso, ar-
mazenamento, tratamento e prote-
ção de seus dados pessoais”, o uso 
dos dados coletados somente para 
atividades que “justifiquem sua 
coleta” e consentimento expresso 
sobre coleta, uso, armazenamento e 
tratamento de dados pessoais, que 
deverá ocorrer de forma destacada 
das demais cláusulas contratuais”.

Tânia Rego/ABr

Venezuela mostra provas  
do plano de golpe no país

O ministro das Comunicações 
venezuelano, Jorge Rodríguez, 
deu uma coletiva de imprensa 
nesta quinta-feira na qual apre-
sentou evidências da tentativa de 
golpe pela direita contra o presi-
dente constitucional Nicolás Ma-
duro, com a participação dos go-
vernos dos Estados Unidos e da 
Colômbia.

O ministro revelou que, graças 
a uma operação de inteligência 
venezuelana, o coronel refor-
mado Oswaldo Valentín García 
Palomo, que pretendia entrar no 
país para organizar um golpe mi-
litar, foi preso. 

O coronel denunciou que os 
governos dos EUA e da Colôm-
bia apoiaram as ações do golpe, 
uma em maio de 2018 no marco 
das eleições presidenciais, e ou-
tro em janeiro deste ano, que foi 
frustrado.

Rodriguez informou que Gar-
cía Palomo coordenou a ação da 
cidade de Cúcuta, na Colômbia, e 
registrou inúmeros ingressos para 
Miami, apesar do pedido da In-
terpol de captura pelo presidente 
Maduro.

Após a sua captura, ele deu 
inúmeras declarações e, tendo 
em vista a gravidade de suas con-
fissões, o promotor venezuelano 
aprovou a exibição de parte de 
suas delações para a imprensa.

“Esqueça todas essas coisas 
das operações humanitárias, tudo 
é uma farsa e uma mentira uma 
vez que a real intenção da admi-
nistração de Donald Trump, John 
Bolton, Marco Rubio e Mike 
Pence, é a agressão militar contra 
a Venezuela”, denunciou. 

Em um material audiovisual, 
que faz parte da investigação 
das autoridades venezuelanas, 
García Palomo confessou as 
operações militares que preten-

dia conduzir na Venezuela.
Em seu depoimento, o coronel 

reformado reconhece que entrou 
em contato com um funcionário 
da Agência Central de Inteligên-
cia (CIA) na Colômbia.

O ex-coronel da Guarda Nacio-
nal explicou como seria levado a 
cabo o ataque contra o presidente 
Nicolás Maduro, em 4 de agosto 
de 2018. “O ataque perpetrado 
contra o presidente Maduro teve 
seu treinamento na Colômbia”, 
disse ele.

O ministro Rodríguez disse 
que, com relação à operação mais 
recente, o objetivo de derrubar o 
presidente Maduro deveria ocor-
rer em 27 de janeiro, depois em 
31 de janeiro e, finalmente, em 3 
de fevereiro, mas as ações foram 
frustradas.

Durante a coletiva de impren-
sa, também apareceu o nomes do 
ex-presidente colombiano Juan 
Manuel Santos

“Este golpe militar gestado por 
Santos tinha como intenção, vio-
lando a Constituição, impedir que 
a população se expressasse nas 
urnas no domingo de 20 de maio 
de 2018 (dia em que foram reali-
zadas as eleições presidenciais)”, 
denunciou Rodriguez. Fatos & 
Comentários, página 3

Rodriguez apresentou 
as evidências durante 

entrevista coletiva
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Finep libera recursos e tenta avançar cautelosamente Os Direitos 
Fundamentais  
do Homem

Em muito boa hora, o ilustre jurista 
Rodrigo Espiúca dos Anjos Siqueira lan-
ça a obra Relações de Trabalho e Direitos 
Fundamentais Sociais, pela Uruá Edito-
ra. Mestre em Direito, pela Universidade 
Oeste de Santa Catarina, especialista em 
Direitos Humanos, pela Universidade 
Católica de Brasília, também especialista 
em Advocacia Pública, pela Universidade 
Luterana do Brasil, e bacharel em Direito, 
pela Universidade Católica de Pernambu-
co, o autor vem estudando esse tema há 
anos, já que, segundo pensa, o clássico Di-
reito do Trabalho não vem dando conta de 
regular, de forma satisfatória e adequada, 
as complexas relações de trabalho na con-
temporaneidade.

Diante disso, como revela o juiz do 
Trabalho Rodrigo Goldschmidt, titular de 
Vara do Tribunal Regional Federal do TRT 
12 e pós-doutor em Direito, pela PUC-RS, 
o autor do livro, de forma competente, edi-
fica a base teórica da sua pesquisa, fruto de 
suas pesquisas desenvolvidas no Mestrado 
Acadêmico em Direito, adentrando na teo-
ria dos direitos fundamentais e colocando 
em voga o Direito Fundamental do Traba-
lho.

Na sequência, ainda segundo o apre-
sentador dessa obra imprescindível nos 
tempos atuais, o magistrado revela que 
Espiúca dedicou-se a estudar os contornos 
teóricos do princípio da dignidade da pes-
soa humana, preconizando que tal princí-
pio é, em última análise, o fundamento da 
eficácia dos direitos fundamentais.

O autor, na verdade, debruça-se so-
bre o problema da eficácia horizontal 
dos direitos fundamentais sociais nas 
relações de trabalho, “não só induzin-
do noções e conceitos operacionais 
inerentes, mas também erigindo o caso 
paradigmático das metas abusivas im-
postas pelo empregador ao empregado 
como exemplo prático de como se dá 
tal eficácia, balizada pela máxima da 
proporcionalidade.”

Assim, como tal exercício teórico-prá-
tico, Espiúca demonstra, de forma cabal e 
no entendimento de Goldschmidt, que não 
só o Poder Público (eficácia vertical), mas 
o particular/empregador (eficácia horizon-
tal) também está adstrito ao regime e im-
plicações dos direitos fundamentais.

Assim, essa obra tem como objetivo 
analisar a eficácia horizontal dos direitos 
fundamentais sociais nas relações do Di-
reito do Trabalho e, nessa tarefa, utiliza-se 
do método de revisão bibliográfica e aná-
lise jurisprudencial.

Dividido em três partes, o autor defen-
de, na última parte da obra, a aplicação 
direta dos direitos fundamentais nas re-
lações de trabalho, verificada nos tribu-
nais superiores, e comprovada pela aná-
lise de julgados de tais cortes, bem como 
pela utilização do exemplo privilegiado 
da proibição à imposição e cobrança de 
metas abusivas, consignada em Sumula 
do Tribunal do Trabalho de Santa Cata-
rina, exemplificada por jurisprudência, 
e através da utilização da teoria da pro-
porcionalidade como método de solução 
dos conflitos entre direitos, bem como, 
salvaguarda dos direitos fundamentais 
em colisão e como medida de garantia 
dos direitos violados.

Avaliador dos cursos de Direito do Inep/
MEC, advogado militante e professor dos 
cursos de graduação e de pós-graduação 
da Faculdade Anglicana de Erechin e da 
Faculdade Anglicana de Tapejara, no Rio 
Grande do Sul, Espiúca, com muito ta-
lento trabalha, nessa obra, as relações de 
trabalho e os direitos sociais fundamentais 
do homem.

Certamente, esse livro, que já está em 
sua segunda edição, é um manual para alu-
nos de Direito, advogados e mesmo os que 
querem conhecer um pouco mais sobre 
esse conteúdo jurídico.

q  Paulo Alonso
Advogado, jornalista e dirigente 

universitário.

Eu fiz a repatriação de acordo com a Lei. E agora?

Um futuro seguro precisa de planejamento

Apesar das conhecidas res-
trições orçamentárias para a ati-
vidade de Ciência, Tecnologia 
e Inovação nos últimos cinco 
anos, a Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep) vem atuando 
no sentido de (a) liberar recursos 
referentes aos projetos de anos 
anteriores e (b) dentro das possi-
bilidades orçamentárias, avançar 
cautelosamente com novas ações 
consideradas importantes, ainda 
que com valores relativamente 
modestos.

Este equilíbrio nos parece fun-
damental neste momento para 
evitar a interrupção de projetos 
em andamento e também esti-
mular a comunidade científica a 
apresentar bons projetos em te-
mas selecionados a partir de uma 
prospecção realizada em quase 
uma centena de visitas às insti-
tuições localizadas em todas as 
regiões do país.

O objetivo deste artigo é mos-
trar o que vem sendo feito neste 
momento. Trataremos inicial-
mente do que vem sendo realiza-
do com projetos de anos anterio-
res e, em seguida, os programas 
planejados para os próximos anos 
com os recursos oriundos do 
Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico 
(FNDCT) e decorrentes de pro-
gramas aprovados ao longo de 

2018 pelo Conselho Diretor do 
referido fundo.

Neste início de ano já estamos 
realizando os empenhos para o 
pagamento de parcelas previstas 
em projetos anteriores a 2016, 
bem como de projetos referentes 
a editais mais recentes como (a) 
novos equipamentos, (b) com-
plementação de obras, (c) Pro-
grama dos Centros Nacionais de 
Equipamentos Multiusuários, (d) 
Programa de Apoio aos Institu-
tos do MCTIC e da CNEN e (e) 
Programa de Apoio a Instituições 
localizadas na Amazônia Legal.

Também estamos iniciando a 
contratação de projetos julgados 
no final de 2018 no edital para 
manutenção de equipamentos, 
biotérios e coleções de culturas 
e no edital de infraestrutura em 
áreas temáticas (Engenharias, 
Ciências Biomédicas, Ciências 
Sociais, Biotecnologia e Nano-
tecnologia).

Em relação às novas ações 
para o período 2019–2020 desta-
camos:

1 – A continuidade do Progra-
ma SOS de manutenção corretiva 
de equipamentos, com fluxo men-
sal de projetos e que já se encontra 
na sua sexta fase, com adaptações 
quase que mensais no seu edital 
visando efetivamente atender de 
forma rápida a seu objetivo;

2 – Neste momento, uma equi-
pe de consultores está analisando 
o edital visando prover uma infra-
estrutura para pesquisa em novas 
universidades e em novos campi 
das universidades públicas que 
não tenham sido apoiadas pelo 
Finep/FNDCT em anos anterio-
res. Foram disponibilizados R$ 
20 milhões pelo FNDCT e mais 
R$ 20 milhões pela Secretaria de 
Ensino Superior do MEC. Foram 
apresentadas 74 propostas envol-
vendo 111 subprojetos com uma 
demanda de R$ 120 milhões;

3 – Continua aberto até 11 de 
março de 2019 o edital de Apoio 
Institucional que visa incentivar, 
com recursos entre R$ 500 mil e R$ 
1 milhão, projetos em cinco áreas 
temáticas especificadas a seguir:

a) Fortalecimento à fruticul-
tura e a floricultura no Bioma 
caatinga, com ênfase ao melhor 
aproveitamento das frutas e flores 
existentes, introdução de novas 
variedades, utilização de técnicas 
biotecnológicas no setor, estudos 
sobre a fertilidade do solo e tec-
nologias de microirrigação;

b) introdução da cirurgia ro-
bótica em hospitais universitá-
rios que possuam cursos de pós-
graduação em cirurgia. Nesta 
fase inicial o objetivo principal 
é apoiar a obtenção de simulado-
res para, em uma segunda fase, 

apoiar a aquisição do equipamen-
to de cirurgia robótica;

c) apoio a pesquisas aplicadas 
no setor agropecuário, em temas 
como a produção de moléculas 
com atividade biológica em siste-
mas vegetais, a utilização de mé-
todos biotecnológicos para avan-
ços quantitativos e qualitativos na 
produção de proteínas, lipídeos e 
carboidratos para o setor de pro-
dução animal e vegetal, novas 
tecnologias de microirrigação, 
entre outros;

d) apoio ao setor forense, com 
ênfase na modernização da área 
de química forense em institui-
ções públicas que atuem na área 
de perícia criminal e que bus-
quem associação com setores 
acadêmicos;

4 – Finalmente, também en-
contra-se aberto até 11 de março 
de 2019 o edital para apoio à área 
de Saneamento Ambiental, com 
ênfase nos temas relacionados ao 
abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpe-
za urbana e manejo de resíduos 
sólidos e drenagem e manejo de 
águas pluviais.

q  Wanderley de Souza
Professor titular da UFRJ, membro 
da Academia Brasileira de Ciências 

e da Academia Nacional de 
Medicina e diretor da Finep.

Muito se indaga sobre a me-
lhor e a mais apropriada forma 
de planejar o futuro através de 
uma previdência privada, visto 
que as mais comuns oferecidas 
por instituições financeiras são: 
PGBL – Plano Garantidor de 
Benefício Livre e VGBL – Vida 
Garantidor de Benefício Li-
vre. Ambos objetivam, além da 
rentabilidade, oferecer a longo 
prazo uma aposentadoria com-
plementar, tendo em síntese o 
mesmo propósito.

É necessário se atentar em 
como declarar esses investimen-
tos na Declaração de Ajuste Anual 
e no ato do resgaste, podendo ser 
mensal, parcial ou total.

Com relação à Declaração 
de Ajuste Anual, deve haver os 
seguintes cuidados: na opção 
PGBL, os pagamentos/aportes 
feitos ao longo do ano-calendá-

rio não devem ser lançados na 
Ficha de Declaração de Bens, 
mas sim, informados apenas na 
Ficha de Pagamentos Efetuados 
no código 36. Já o VGBL deve 
ser lançado na Ficha de Declara-
ção de Bens, constando o saldo 
do ano anterior e o saldo atual, 
não havendo nada a ser infor-
mado na Ficha de Pagamentos 
Efetuados.

No tocante ao ato do resgate, 
há as seguintes diferenciações: 
na opção PGBL, o valor ofere-
cido à tributação será o total do 
valor resgatado (principal acres-
cido de rentabilidade). Enquanto 
que o VGBL, ele será apenas a 
rentabilidade auferida, (excluin-
do o principal).

Atualmente existe à possibili-
dade da opção na hora da contra-
tação do plano de que o Imposto 
de Renda a ser descontado, seja 

pela tabela progressiva, que é a 
mesma utilizada para desconto 
de salários, aluguéis e aposen-
tadorias, ou a regressiva, que é 
uma tabela diferenciada.

Se o objetivo for se programar 
para receber esses valores após 
longo prazo, e assim entende-se 
que é após o tempo mínimo de 
dez anos, ela passa a ser mais 
interessante. Todavia, havendo o 
recebimento/resgate em período 
inferior a quatro anos, ela deixa 
de ser aconselhável. Em suma, a 
opção pela tabela regressiva será 
conveniente para o investidor 
que tenha como meta receber a 
longo prazo; por conseguinte, 
a tabela progressiva será mais 
adequada para quem pretende 
receber a curto/médio prazo.

Outra questão relevante re-
fere-se ao planejamento tribu-
tário àqueles que possuem ren-

dimentos tributáveis, visto que 
as aplicações feitas em PGBL 
poderão ser abatidas no cálculo 
do imposto de renda devido até o 
limite de 12% desses rendimen-
tos, o que não acontece com as 
aplicações em VGBL.

Diante do exposto, o nosso 
entendimento é de que o VGBL 
é o mais indicado para o inves-
tidor que tem como objetivo de 
fazer o planejamento sucessório, 
isto é, àquele que visa a transfe-
rência do patrimônio para os her-
deiros. Ainda sobre o tema, cabe 
frisar que ambas as previdências 
não entram no inventário, sendo 
os recursos transferidos automa-
ticamente aos beneficiários.

q  Sandro Rodrigues
Contabilista, economista, fundador 
da Attend Assessoria Consultoria e 

Auditoria.

Desde a promulgação das leis 
13.254/16 e 13.428/17, um gran-
de número de empresas e indiví-
duos reconheceram a existência 
de movimentações financeiras, 
repatriaram recursos e quitaram 
seus débitos perante o Fisco.

Em primeiro lugar, é preciso 
deixar bem claro que manter re-
cursos no exterior não é crime. 
Essas contas existem para prote-
ger patrimônios, facilitar negó-
cios com empresas estrangeiras 
em transações no exterior ou fa-
cilitar a vida em dupla cidadania, 
dentre outras justificativas.

O crime de sonegação também 
não enseja a prisão do proprietá-
rio da conta, caso ela tenha sido 
reconhecida nos termos da Lei, e 
os impostos, recolhidos nos pra-
zos corretos.

Ora, se fiz a repatriação nos 
termos da Lei por que haveria de 
me preocupar com algum tipo de 
risco? Afinal, não tenho envolvi-
mento com o crime organizado, 

nem estou na lista dos alvos de 
operações de combate à corrup-
ção iniciadas pelas autoridades 
brasileiras.

Tudo isso pode ser verdade 
ou não. Nesse momento, chamo 
para reflexão: você tem consci-
ência de toda a movimentação 
dessas contas? Quem lhe fez os 
depósitos no exterior, encami-
nhou os recursos de sua própria 
conta ou de terceiros? Para cada 
crédito em sua conta no exte-
rior, você sabe quem e por que 
lhe fez depósitos?

Por exemplo, se você hipoteti-
camente quis trazer recursos para 
o Brasil, utilizou doleiros? Para 
cada débito na sua conta no exte-
rior, sabe quem lhe depositou os 
recursos em suas contas no Bra-
sil? Se não há respostas seguras 
a essas perguntas, receio que seus 
problemas com o Fisco estão re-
gularizados, mas a exposição a 
outros riscos envolvendo crimes 
de corrupção ou lavagem de di-

nheiro são iminentes.
Transações em contas no ex-

terior via terceiros ou doleiros 
podem ensejar o uso da conta de 
terceiros para lavar dinheiro sujo, 
utilizando recursos limpos para 
legitimar operações de crimino-
sos. Evitar implicações em pro-
cedimentos criminais e exposição 
desses na mídia pode ser primor-
dial para a reputação pessoal e 
dos negócios.

O primeiro movimento para 
minimizar o risco de exposição 
é ter um advogado criminal que 
apresentará o caso nos órgãos 
de repressão ao crime. Também 
é importante preparar um comu-
nicado de boa-fé, informando a 
esses órgãos as transações reali-
zadas, com quem o limite legal de 
acesso a informações financeiras 
pode ser alcançado e como elas se 
efetivaram nas entradas e saídas 
da conta no exterior.

Esse comunicado, subsidiado 
por um laudo pericial extrajudi-

cial, descrevendo as transações e 
anexando os documentos proba-
tórios de uma ação de investiga-
ção própria, aprimora a credibili-
dade do comunicante. Com tudo 
isso, as chances de exposição do 
nome do indivíduo ou da empresa 
se reduzem drasticamente.

As chances de um acordo de 
leniência ou de colaboração pre-
miada, com penalidades mais 
brandas, também são maiores. 
Por fim, toda essa preocupação 
está fundamentada na Ação 14 
para o ano de 2019 definida pela 
Estratégia Nacional de Combate 
à Corrupção e a Lavagem de Ati-
vos (Enccla), que deixa bem clara 
a intenção de investigar crimes de 
lavagem de dinheiro decorrentes 
de crimes tributários – e aqui po-
de-se ler “repatriação de ativos”.

q  Marcelo Gomes
Sócio de Contabilidade  

Forense e Suporte a Litígios  
da KPMG no Brasil.
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POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade 
de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 50ª, 51ª e 52ª Séries 
de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respec-
tivo Termo de Securitização de Créditos da 50ª, 51ª e 52ª Séries da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 26 de fevereiro de 2019, às 15h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebí-
veis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade de 
emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 55ª Série de sua 1ª Emis-
são (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respectivo Termo de 
Securitização de Créditos da 55ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis 
Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), convoca os investidores dos 
CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada em 1ª convocação no dia 
26 de fevereiro de 2019, às 17h00, na Avenida Ataulfo de Paiva 204 – 10º andar, 
Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar a substituição do atual 
Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédito Imobiliário Ltda., inscri-
ta no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme contrato de prestação de 
serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando todos os atos praticados 
pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação de assessores legais para 
a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os investidores dos CRI deverão se 
apresentar na data, horário e local acima indicados, portando os documentos que 
comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles que se fizerem representar 
por procuração deverão entregar o instrumento de mandato com poderes espe-
cíficos para representação na assembleia geral objeto desta convocação, devi-
damente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente Fiduciário, loca-
lizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Genéve), salas 
302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antece-
dência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de representação 
para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maiores 
informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

Capacho na porta para 
invasão à Venezuela

Mensagem de zap distribuída pelos apoiadores de Juan 
Guaidó alerta para uma invasão multilateral da Venezu-
ela, incluindo na aliança, além dos EUA, claro, União 
Europeia, Israel, Colômbia e Brasil. Citam o exemplo do 
Iraque de Saddam Hussein e listam medidas para o povo 
se preparar. Entre as recomendações, estocar alimentos e 
remédios e não sair de casa.

A mensagem foi repassada à coluna por uma amiga que 
a recebeu de um venezuelano que está em Roraima. Três 
conclusões iniciais: os partidários de Guaidó temem a re-
sistência popular; naturalizam o poder do império para in-
tervir em seu próprio país e julgar seus dirigentes; e nada 
falam sobre o saque das riquezas.

Receita da Fiesp: ‘Bancos, baixem os juros’
“A Federação dos Bancos (Febraban) lançou uma car-

tilha de 164 páginas com sua receita para baixar os juros 
no Brasil. A Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) tem uma receita de apenas quatro palavras: 
bancos, baixem os juros.”

Foi dessa forma enfática que a Fiesp reagiu à decisão do 
Banco Central em manter a Selic em 6,5% ao ano. “Vamos 
completar um ano com a Selic em seu patamar histórico 
mais baixo, porém o custo do crédito para as empresas e 
famílias continua bastante elevado, e o cheque especial, 
em particular, continua acima de 300% ao ano”, prossegue 
nota da entidade.

Fernando Valente Pimentel, presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), após 
reclamar que a taxa básica de juros (Selic) ainda está el-
evada, reforçou: “Os juros reais para o crédito livre so-
mente serão reduzidos a níveis que estimulem investi-
mentos e a produção se forem encontradas soluções para a 
queda do spread bancário.”

Ex-membro
A Comissão de Direito Penal do Instituto dos Advoga-

dos Brasileiros (IAB) não gostou da afirmação do ministro 
da Justiça, Sergio Moro, feita ao anunciar o pacote anti-
crime, de que a iniciativa visa a “produzir efeitos práticos, 
e não a agradar professores de Direito Penal”.

O presidente da Comissão, Márcio Barandier, afirmou: 
“É lamentável e surpreendente que justamente o minis-
tro da Justiça, que há pouco tempo era membro do Poder 
Judiciário, menospreze o conhecimento e a participação 
dos especialistas no debate a respeito de um projeto que 
pretende alterar 14 leis, notadamente com graves reper-
cussões às liberdades individuais”. Para o IAB, “isto é im-
pensável em qualquer democracia”.

Ligados
Os brasileiros gastam o equivalente a US$ 68,45 por 

mês em serviços de assinatura de TV, menos que os norte-
americanos (US$ 85,71), mas acima do que pagam os 
britânicos (US$ 60,73). O dado consta de pesquisa que a 
Amdocs divulgará na próxima quarta-feira sobre os hábi-
tos e desejos dos consumidores de TV, vídeos e filmes por 
assinatura de streaming e TV a cabo.

Ilusão
No primeiro mês do ano, a venda de produtos manu-

faturados pelo Brasil cresceu 15,2%. Mas, informa o Insti-
tuto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), 
este resultado é turbinado pelas plataformas de petróleo.

Devido a mudanças das regras do Repetro, os equipa-
mentos que por aqui já operam estão sendo exportados ou 
importados apenas no papel. Sem as plataformas, o que 
ocorreu foi uma queda de 5% na comparação com janeiro 
de 2018.

As exportações de produtos da cadeia automobilística 
permaneceram em declínio – em boa parte por causa da 
crise na Argentina – como vinha ocorrendo desde final de 
2018. Crescem na balança comercial brasileira os produ-
tos semimanufaturados e os básicos: 11,1% e 10,1%, re-
spectivamente.

Onde está?
Terceiro secretário da Mesa do Senado, Flávio Bolson-

aro terá R$ 456,7 mil mensais para contratar funcionários. 
Será que ele levará a família Queiroz para Brasília?

Rápidas
O Conselho de Política e Comércio Exterior da ACRJ 

fará a palestra “O Banco do Brics e o Comércio Exteri-
or”, dia 25, às 10h30, com Roberto Fendt Jr., presidente 
da Funcex *** A Associação Comercial de Santos (ACS) 
inaugurará no próximo dia 14 uma unidade da Câmara 
Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial *** Jo-
vens estudantes que buscam conhecer que carreira seguir 
podem recorrer ao Unisuam Experience, que acontecerá 
entre 11 e 15 de fevereiro, das 9h às 20h, no Rio. Pro-
gramação: bit.ly/UNISUAMExperience *** Neste sába-
do, a geriatra e especialista em medicina do estilo de vida, 
Silvia Lagrotta, fará palestra gratuita sobre saúde e feli-
cidade no Shopping Millenium, às 17h. Inscrições (21) 
2438-8220.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente Ltda. - Coopama, 
registrada no CNPJ 06.698.644/0001-81, convida seus associados para 
a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em sua sede na Rua Miguel 
Ângelo, 385 - Maria da Graça - Rio de Janeiro - RJ,  no dia 19/02/2019, 
com primeira chamada às 09:00h, segunda chamada às 09:30h e tercei-
ra chamada às 10:00h. Pauta: Prestação de Contas 2018;  Eleição Nova 
Diretoria; Eleição de Novo Conselho Fiscal; Assuntos em Geral.

A DIRETORIA

CONCESSÃO DE LICENÇA
TRANSPORTES BARRA LTDA, CNPJ nº 40.177.446/0001-00 torna público 
que recebeu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através do 
processo nº 14.201.307/2009, Licença Ambiental Municipal de Operação 
de nº 000105/2019 com validade de 120 meses para Transporte Coletivo 
de Passageiro com Serviços armazenamento subterrâneo de combustível, 
abastecimento de frota própria, reparação com serviços de manutenção 
mecânica, troca de óleo, lanternagem, pintura, lavagem e lubrificação, 
uso de gerador emergencial e subestação com potencia inferior a 3mva, e 
gerenciamento de área contaminada.

Francisco Guarda - Gestor Ambiental

Senado recebe pedido de CPI de Brumadinho
Senadora 
estreante pede 
investigação 
transparente e 
punição rigorosa

O pedido de criação da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para apurar 
as causas do rompimento da 
barragem em Brumadinho 
(MG) foi protocolado nes-
ta quinta-feira (7) na Mesa 
do Senado. O requerimento, 
entregue pelos senadores do 
PSD Otto Alencar (BA) e 
Carlos Viana (MG), tem 42 
assinaturas, 15 a mais que o 
mínimo exigido.

No mesmo dia, a senadora 
Leila Barros (PSB-DF) dis-
se em Plenário ser impres-
cindível uma investigação 
transparente e uma punição 
rigorosa aos responsáveis 
pelo rompimento de uma 
barragem da mineradora 
Vale, em Brumadinho (MG), 
na região metropolitana de 
Belo Horizonte. A parla-
mentar salientou que, até o 
momento, foram registradas 
150 mortes e mais de 180 
pessoas estão desaparecidas.

A senadora classificou o 
desastre como ser inaceitá-
vel, especialmente por ocorrer 
pouco mais de três anos de-

pois da catástrofe em Marina, 
que matou 19 pessoas e des-
truiu o Rio Doce, num rastro 
de destruição que chegou ao 
litoral do Espírito Santo.”Não 
pretendo entrar na fila dos que 
se apressam a apontar o dedo 
em busca de culpados, mas 
quero lembrar que até hoje a 
sociedade brasileira não sabe 
o por quê e quem foi culpado 
pelo rompimento da barra-
gem em Mariana, há pouco 
mais de três anos” ressaltou 
em referência à tragédia que 
ocorreu em 2015, quando uma 
barragem também se rompeu 
no município de Mariana, em 
Minas Gerais.

Segundo o senador Carlos 
Viana, inicialmente a comis-
são não tem caráter puniti-
vo, mas sim voltado para a 
proposição de uma legisla-
ção mais moderna. Disse, 
também, que pretende ser o 
relator da comissão, lembrou 
a criação recente da Agência 
Nacional de Mineração.

Segundo ele, o órgão 
não tem estrutura suficiente 
para fiscalizar a situação das 
barragens de rejeitos. “Se 
tivéssemos modernizado a 
legislação na hora certa , se 
tivéssemos permitido uma 
agência mais moderna, terí-
amos salvado a vida dessas 
pessoas”, afirmou.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-
AP), que já foi integrante 
da Comissão de Meio Am-
biente da Casa, e um dos que 

Leila Barros: ‘Até hoje a sociedade brasileira não sabe o por quê e 
quem foi culpado pelo rompimento da barragem em Mariana’

assinaram o requerimento, 
adiantou que na próxima ter-
ça-feira (12), o documento 
deve ser lido no plenário da 
Casa. A partir daí, os líderes 
podem indicar os nomes que 
vão compor a comissão. Se-
rão 11 titulares e sete suplen-
tes. A CPI deve ter duração 
de 180 dias e limite de des-
pesas de R$ 110 mil.

Benefícios do INSS

O governo vai antecipar 
o pagamento dos benefícios 
assistenciais referentes ao 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) para os mora-
dores de Brumadinho (MG). 
Com isso, todas as pessoas 

do município que recebem 
benefícios como o Benefí-
cio de Prestação Continuada 
(BPC), por exemplo, estão 
incluídas na medida. Segun-
do o governo, mais de mil 
pessoas serão beneficiadas.

“A medida deve benefi-
ciar mais de mil pessoas na 
cidade que possuem benefí-
cios previdenciários e assis-
tenciais, como o BPC, pago 
a idosos e pessoas com de-
ficiência de baixa renda. A 
medida valerá para todos os 
beneficiários registrados no 
município, independente de 
terem sido direta ou indire-
tamente afetados pela tragé-
dia”, informou o governo, 
em nota.

Sindicalistas vão a Mourão 
criticar reforma da Previdência

Após reunião nesta quin-
ta-feira com o vice-presi-
dente, Hamilton Mourão, 
em Brasília, para apresentar 
as preocupações da classe, o 
presidente da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), 
Vagner Freitas, disse que a 
entidade vai realizar uma 
assembleia nacional, no pró-
ximo dia 20 de fevereiro, 
para construir alternativas à 
proposta de reforma da Pre-
vidência do governo federal.

Segundo Freitas, a CUT 
também vai atuar no Congres-
so visando mudar o texto a 
ser encaminhado para análise 
dos deputados e senadores., 
em especial ao modelo de ca-
pitalização que está sendo es-
tudado pelo governo. “Esse é 
um desenho que conhecemos, 
favorece o capital financei-
ro nacional e internacional, 
tira direitos de trabalhadores, 
não garante a aposentadoria 
e, mais que isso, impede que 
você tenha benefícios e assis-
tência social”, disse sobre o 
modelo de capitalização.

“Defendemos uma Previ-
dência pública, social, para 
todos, e não uma poupança 
para alimentar os banquei-
ros”, acrescentou. O mode-
lo de capitalização da Pre-
vidência é uma espécie de 
poupança, em que o próprio 

trabalhador financia sua apo-
sentadoria no futuro. No atu-
al modelo, as contribuições 
dos trabalhadores ativos fi-
nanciam as aposentadorias.

Mais cedo, após reunião 
com investidores norte-
americanos, em Brasília, o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que o governo 
não deve utilizar o texto da 
reforma da Previdência que 
tramita na Câmara dos De-
putados, apresentado ainda 
no governo de Michel Te-
mer. A nova proposta, mais 
complexa, inclui não apenas 
a reforma do atual sistema, 
mas a implantação do novo 
sistema de capitalização.

A geração de empregos 
também foi tema da reunião 
com o vice-presidente, Hamil-
ton Mourão. O presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC, Wagner Santana, 
disse que a política industrial 
brasileira precisa ser fortale-
cida e gerar competitividade, 
para que as empresas garan-
tam empregos de qualidade.  
“Temos que ter uma indústria 
que transforma, novas tec-
nologias, e para isso, precisa 
de incentivos, precisa de um 
BNDES fortalecido, precisa 
de um sistema de qualificação 
dos trabalhadores”, destacou.

Consulta a lotes  
da malha fina do IR

A Receita Federal abre 
nesta sexta-feira consulta ao 
lote residual de restituição 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física de fevereiro. Ao todo, 
serão desembolsados R$ 401 
milhões para 142,6 mil contri-
buintes que estavam na malha 
fina das declarações de 2008 
a 2018, mas regularizaram as 
pendências com o Fisco. A lis-
ta com os nomes estará dispo-
nível a partir das 9h no site da 
Receita na internet. 

Validade da tabela 
de frete rodoviário

O ministro do STF Luiz 
Fux decidiu nesta quinta-feira 
suspender os processos que 
estão em andamento em todo 
o país que tratam do tabela-
mento de frete rodoviário. 
Com a decisão, prevalece a 
decisão anterior do ministro, 
que confirmou a validade da 
tabela e liberou a Agência Na-
cional de Transportes Terres-
tres (ANTT) para aplicar mul-
tas contra o descumprimento 
da norma. 

Bolsonaro irá aos 
EUA em março

O presidente Jair Bolsonaro 
deve visitar os Estados Unidos 

(EUA) em meados de março, a 
data está em negociação. O mi-
nistro das Relações Exteriores, 
Ernesto Araújo, passou os últi-
mos dois dias em Washington 
e nesta quinta-feira estará em 
Nova York para acertar os de-
talhes da viagem presidencial. 
A agenda de Bolsonaro deve 
reunir temas econômicos e co-
merciais, segundo o chanceler. 

Mercado de trabalho 
melhora em janeiro

Os dois indicadores de 
mercado de trabalho da Fun-
dação Getulio Vargas tiveram 
melhoras de dezembro de 
2018 para janeiro deste ano. 
O Indicador Antecedente de 
Emprego (Iaemp), que busca 
antecipar tendências futuras 
com base em entrevistas com 
consumidores e empresários 
da indústria e dos serviços, 
avançou 4,1 pontos.

Com a alta, o indicador che-
gou a 101,1 pontos em uma 
escala de zero a 200, o maior 
patamar desde abril de 2018. 
O Indicador Coincidente de 
Desemprego (ICD), que busca 
refletir a percepção dos con-
sumidores sobre a situação do 
desemprego atual, recuou 4,4 
pontos em janeiro. Com isso, o 
indicador caiu para 94,5 pontos, 
em uma escala de zero a 200, 
em que quanto menor o resul-
tado, melhor é a percepção do 
cidadão.
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Previsão de  
receitas para 2019

O secretário de Fa-
zenda do Estado do Rio, 
Luiz Cláudio Rodrigues 
de Carvalho, publicou 
no DO de 29 de janei-
ro a resolução Sefaz 
06/2019, com diversos 
anexos, estabelecendo 
as metas de arrecadação 
para este ano, distribu-
ídas em seis bimestres, 
totalizando R$ 83,250 
bilhões.

A previsão é arrecadar 
no 1º bimestre R$ 15,673 
bilhões; no 2º bimestre, 
R$ 12,298 bilhões; no 3º 
bimestre R$ 14,273 bi-
lhões; no 4º bimestre R$ 14,050 bilhões; no 5º bimestre R$ 
11,689 bilhões; e no 6º bimestre R$ 15,264 bilhões.

Dos R$ 83,250 bilhões, segundo a estimativa da equi-
pe econômica do governador Wilson Witzel, R$ 51,618 
bilhões serão oriundos das receitas tributárias, e R$ 1,911 
bilhão sairá da rubrica receitas de capital, e R$ 1,312 bi-
lhão das operações de crédito.

Balanço orçamentário de 2018
Em função da crise financeira, e ainda devido à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a execução do orçamento fiscal 
e da seguridade social para 2018 foi fortemente contin-
genciada, sendo possível alcançar penosamente um equi-
líbrio das receitas com as despesas, conforme demonstram 
os relatórios publicados pelo Governo Wilson Witzel no 
DO de 30 de janeiro deste ano.

A previsão inicial das receitas para 2018 foi de R$ 
58,295 bilhões, sendo posteriormente ajustada para R$ 
62,563 bilhões, chegando ao final do ano em R$ 63,588 
bilhões, segundo o relatório da equipe econômica do en-
tão governador Francisco Dornelles, avalizado pela equi-
pe do atual governo.

De acordo com o relatório, as receitas correntes foram 
previstas em R$ 52,367 bilhões, mais tarde ajustadas para 
R$ 60,164 bilhões, fechando o ano em R$ 60,371 bilhões, 
das quais R$ 33,576 bilhões estão na rubrica “receita tri-
butária”, posteriormente atualizada para R$ 36,160 bi-
lhões, fechando o ano em R$ 36,159 bilhões, sendo R$ 
33,439 bilhões de impostos e R$ 2,720 bilhões de taxas.

O relatório da equipe econômica indica ainda a receita 
de capital, prevista em R$ 5,927 bilhões, posteriormen-
te atualizada para R$ 2,398 bilhões, fechando o ano em 
R$ 3,216 bilhões. As operações de créditos foram divi-
didas em “mercado interno”, com previsão de receita de 
R$ 4,092 bilhões, depois atualizada para R$ 1,183 bilhão, 
fechando o ano em R$ 900,321 milhões; e “mercado ex-
terno”, com previsão de receita de R$ 561,301 milhões, 
posteriormente atualizada para R$ 194,728 milhões, fe-
chando o ano em R$ 188,193 milhões.

As despesas correntes foram estimadas em R$ 59,758 bi-
lhões, depois atualizadas para R$ 69,886 bilhões, fechando 
o ano em R$ 59,356 bilhões, das quais R$ 40,539 bilhões 
foram da folha de pagamento, incluindo encargos sociais; 
e R$ 116,457 milhões com juros e encargos da dívida pú-
blica. Outras despesas correntes foram de R$ 18,7 bilhões.

As despesas de capital, com investimentos, inversões 
financeiras e amortização da dívida, foram previstas em 
R$ 8,218 bilhões, depois atualizadas para R$ 8,660 bi-
lhões, fechando o ano em R$ 1,949 bilhão.

O relatório financeiro da equipe econômica dos ex-governa-
dores Luiz Fernando Pezão e Francisco Dornelles, divulgado 
pelo governador Wilson Witzel, mostra que eles foram grandes 
malabaristas na execução orçamentária de 2018, mas deixaram 
uma conta amarga para ser liquidada pelo atual governo.

Alimentação escolar
O secretário de Educação do Estado do Rio, ex-depu-

tado Pedro Fernandes, mandou esclarecimentos sobre a 
nota “Alimentação escolar”, publicada nesta coluna do 
dia 1º deste mês: “Não houve licitação da Secretaria de 
Estado de Educação para esse fim. As informações não 
procedem, considerando que a aquisição dos gêneros ali-
mentícios na Secretaria de Educação do Estado do Rio de 
Janeiro é feita pelos próprios colégios da rede e a prepa-
ração dos alimentos para os alunos acontece nas cozinhas 
das próprias unidades escolares.”

Reboques
Em referência à nota publicada nesta coluna, semana 

passada, intitulada “Reboques”, a assessoria do secretá-
rio de Transportes do Estado do Rio, brigadeiro Robson 
Fernandes Ramos, enviou o seguinte esclarecimento: “A 
Secretaria de Estado de Transportes esclarece que não há 
qualquer participação do secretário de Estado de Trans-
portes, Robson Ramos, no processo de contratos com 
empresas especializadas em reboques. O Detro esclarece 
que no contrato de prestação de serviços de reboque e di-
árias, firmado com as empresas vencedoras da licitação, 
não ocorre utilização de recursos financeiros do Estado. 
Conforme o contrato licitado, os recursos são pagos pelos 
proprietários dos veículos apreendidos, ao quitarem seus 
débitos para liberar o veículo. Cabe ressaltar que os valo-
res dos serviços são estabelecidos pela Portaria da Supe-
rintendência de Arrecadação (Suar), publicada, anualmen-
te, pela Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento.”

A coluna publicou a legenda errada da foto. A correta é: 
“Brigadeiro Robson Ramos”.
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Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade 
de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 34ª, 35ª e 36ª Séries 
de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respec-
tivo Termo de Securitização de Créditos da 34ª, 35ª e 36ª Séries da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 25 de fevereiro de 2019, às 13h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade 
de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 37ª, 38ª e 39ª Séries 
de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respec-
tivo Termo de Securitização de Créditos da 37ª, 38ª e 39ª Séries da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 25 de fevereiro de 2019, às 15h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.
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de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 26 de fevereiro de 2019, às 10h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.
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Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade 
de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 47ª, 48ª e 49ª Séries 
de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respec-
tivo Termo de Securitização de Créditos da 47ª, 48ª e 49ª Séries da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 26 de fevereiro de 2019, às 13h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

Secretário Luiz Cláudio 
Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
CHAMAMENTO PARA CADASTRO

DE FORNECEDOR 2019
A Prefeitura Municipal de Queimados comunica às pessoas jurídicas inte-
ressadas em participar de Licitações que se encontram abertas as inscri-
ções para atualizações de registros existentes e para cadastramento de 
novos fornecedores, prestadores de serviços e obras, conforme Relação 
de Documentações para abertura de Processo Administrativo à disposi-
ção dos interessados, nos termos do artigo 34 da Lei N.o 8666/93, no site 
da Prefeitura Municipal de Queimados (www.queimados.rj.gov.br) ou no 
setor de Licitações, situada na Rua Hortência n.o 254, Centro, Queima-
dos, RJ. Informações: Tel. 2665-2206.

Tatiane Galvão Lucas
Presidente da CPLMSO

Camelôs e violência 
levam 250 lojas a fechar 
as portas em dezembro

Santander processa Afubesp 
por mover ações contra o banco

Comércio carioca 
registrou queda 
de vendas de mais 
de 4% em 2018.

O comércio do Centro 
da cidade do Rio de Janeiro 
registrou mais um desempe-
nho ruim em 2018, segundo 
dados do Centro de Estudos 
do Clube de Diretores Lojis-
tas (CDLRio). Os números 
mostram que houve queda 
em todos os 12 meses: re-
tração de 4,6% nas venda 
dos produtos do Ramo Mole 
(bens não duráveis) e de 
4,1% no Ramo Duro (bens 
duráveis), repetindo o mes-
mo desempenho negativo de 
2017 (-5% no Ramo Mole e 
-6,1% no Ramo Duro).

Cerca de 250 lojas fecha-
ram suas portas no Centro 

somente em dezembro. De 
acordo com os lojistas, além 
da difícil situação econômica 
do Estado do Rio e do desem-
prego, as principais causas 
desse desempenho negativo 
foram a violência, o grande 
número de camelôs, os mo-
radores de rua, a sujeira, as 
várias intervenções no trânsi-
to e a falta de estacionamento 
que afastaram o consumidor 
do centro da cidade, influen-
ciando significativamente no 
desempenho das vendas.

Segundo Aldo Gonçalves, 
presidente do CDLRio e do 
SindilojasRio, as entidades 
têm feito diversas gestões 
junto às autoridades no sen-
tido de coibir a violência, 
os camelôs e os moradores 
de rua, que tomam conta do 
Centro, afastando o consu-
midor das compras e preju-
dicando o comércio. “Isso 
poderia amenizar – e até evi-
tar – o prejuízo dos lojistas 
do Centro”, diz Aldo.

A Associação dos Funcio-
nários do Grupo Santander/
Banespa, Banesprev e Ca-
besp (Afubesp) está sendo 
processada pelo Santander. 
A instituição financeira ale-
ga que a entidade, responsá-
vel pela defesa dos empre-
gos e direitos dos funcioná-
rios, demanda muitas ações 
contra o grupo e isso estaria 
prejudicando a imagem do 
banco.

A notícia, que chegou nes-
ta terça-feira, surpreendeu os 
dirigentes da entidade, se-
gundo reportagem da Rádio 
Brasil Atual. Em entrevista 
ao repórter Cosmo Silva, o 
presidente da Afubesp, Ca-

milo Fernandes dos Santos, 
afirmou que as ações da 
instituição bancária contra a 
entidade “têm claro objetivo 
de cercear os direitos dos tra-
balhadores”.

De acordo com Camilo, 
a Afubesp irá questionar as 
cinco ações do Santander, 
promovidas em meio ao an-
damento de um processo de 
negociação com o banco. 
“A gente entra com ação 
coletiva, representando 
quem está na ativa e os as-
sociados, que são aposenta-
dos e têm mais dificuldade 
financeira, e nós vamos ga-
rantir o nosso direito”, afir-
ma o presidente.

Sindirepa Rio lança Selo de qualidade 
para reduzir acidentes de trânsito

Para tentar reduzir o núme-
ro de acidentes de trânsito por 
falta ou manutenção incorreta 
dos veículos, o Sindicato da 
Indústria de Reparação de Ve-
ículos e Acessórios do Rio de 
Janeiro (Sindirepa Rio) lan-
çou o Selo de Qualidade Au-
tomotiva (SQA). O objetivo é 
levar informação à sociedade 
de quais oficinas estão aptas 
a realizarem a manutenção 
automotiva, usando peças ge-
nuínas das montadoras, além 
de estarem em conformidade 
com os padrões estabelecidos 
pela ABNT para o setor.

O presidente do Sindire-
pa Rio Celso Mattos explica 
que para a implantação do 
SQA foi definida uma estra-
tégia programática de ace-
leração do conhecimento na 
inovação das oficinas, tanto 
na sua estrutura produtiva, 
quanto na própria prestação 

de serviço e da sua gestão. 
“A ideia é que o selo funcio-
ne como um ISO. Para isso, 
o sindicato disponibilizará, 
através de empresa tercei-
rizada, um consultor, que 
fará um diagnóstico de como 
está a empresa e quais ações 
devem ser realizadas para 
adequação ao programa do 
SQA”, diz o presidente.

Depois dessa análise, a 
empresa passará por um cur-
so da Firjan Senai, em parce-
ria com a consultoria do Sin-
direpa Rio, que abrangerá as 
ferramentas técnicas de Mo-
delo de Negócio e Plano de 
ação; Prevenção no Traba-
lho, Organização 5S, Gestão 
Sustentável e Finanças; além 
de Cultura Organizacional e 
Atendimento ao Cliente.

Após o curso, que tem 
carga horária de 35 horas, a 
empresa receberá duas visi-

tas do consultor para a com-
provação da incorporação 
das técnicas, para, ao final 
de 3 meses, receber o Selo 
SQA. “Uma vez certifica-
da, a oficina passará a emi-
tir um laudo de regularidade 
atestando que o veículo, até 
aquele momento, está apto 
para circular. Isso será im-
portante para dar segurança 
aos motoristas, que a partir 
do fim da vistoria obrigató-
ria do Detran-RJ, deverão 
fazer uma autodeclaração de 
que o veículo está em condi-
ções de rodar”, ressalta. 

A expectativa do Sindire-
pa Rio é de que até abril, cer-
ca de 40 empresas já estejam 
com o SQA. “O estado do 
Rio possui 9 mil empresas 
do setor automotivo, nossa 
meta é que 5% delas rece-
bam o selo até o fim do ano”, 
ressalta o presidente. 

Sobe o nº 
dos que não 
pagam fatura 
do cartão

Entre novembro e de-
zembro de 2018, aumentou 
de 20% para 25% o núme-
ro de usuários de cartão de 
crédito que não consegui-
ram pagar o valor integral 
da fatura, passando a entrar 
no crédito rotativo. Os da-
dos são de pesquisa feitas 
pela Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil).

Os cartões de crédito são 
a forma mais utilizada para 
compras: 38% dos consu-
midores o utilizaram, mais 
do que o dobro dos que ci-
taram crediário (15%). Os 
empréstimos foram o recur-
so de 8% dos pesquisados 
assim como o cheque espe-
cial. Há ainda, 6% de con-
sumidores que buscaram 
financiamentos. 



Angolanos lesaram os 
portugueses em € 3 bilhões

Os generais José Eduardo dos Santos, Manuel Hélder 
Vieira Dias (Kopelipa) e Leolpoldino Fragoso do Nasci-
mento (Dino); José de Lima Massano, então presidente do 
banco central angolano; e portugueses do Grupo Espírito 
Santo armaram, através do BES Angola (Besa) um golpe 
de € 3 bilhões contra o BES e o Novo Banco. Álvaro So-
brinho, ex-presidente do Besa, acusa principalmente os 
generais de terem elaborado o plano para na assembleia 
geral (AG) de 29 de outubro de 2014 diluir as posições dos 
acionistas. Porém, como o banco português detinha 55% 
da unidade angolana, montaram uma operação policial na 
porta do hotel em que estava a advogada representando o 
BES e fizeram com que levasse uma hora para percorrer 
um trajeto de no máximo cinco minutos.

Quando chegou ao local da reunião, foi impedida de 
entrar. Quando deixaram, as decisões tinham sido toma-
das, causando a perda dos € 3 bilhões e deixando os mi-
noritários angolanos como controladores do banco. E o 
Novo Banco, que substituiu o BES, ficou com apenas 5%. 
O pior é que o Banco de Portugal não tomou nenhuma 
providência.

Hospital atesta, mas não comprova morte
O Fortis Escorts, hospital particular de Jaipur, na Índia, 

confirmou mas não apresentou comprovação da morte de 
Gerald Cotten, fundador da QuadrigaCX. Apenas forne-
ceu um documento para a viúva. Cotten era o único re-
sponsável pelas senhas das carteiras de criptomoedas da 
exchange. A JA Snow Funeral Home também apresentou 
informações e nenhum tipo de prova do empresário sendo 
enterrado. E, agora, o governo do estado indiano também 
emitiu um atestado de óbito. Será que as autoridades in-
dianas são confiáveis? Bem, tudo foi encaminhado para a 
viúva.

Inverno das criptomoedas
O momento está sendo denominado do “inverno das 

criptomoedas”. Enquanto alguns sites esbanjam otimismo 
para atrair incautos, outros mostras que as iniciantes ex-
changes que operam no setor em todo o mundo são var-
ridas por uma onda de demissões. O interessante é que 
as dispensas sempre são ao redor de 50  funcionários, o 
que revela o raquitismo dessas instituições. Agora, a ca-
nadense Coinsquare anuncia que demitiu 40.

Analistas recomendam fundos de shoppings
As melhoras das condições macroeconômicas favore-

cem os fundos imobiliários brasileiros de forma geral. Os 
analistas do Bradesco, no entanto, continuam recomen-
dando os fundos imobiliários de shopping centers, pois 
esperam que apresentem melhor desempenho operacio-
nal, podendo surfar uma recuperação gradual do mercado 
neste ano, devido a redução dos níveis de desconto; a mel-
horia do varejo que resultará em aluguéis fixos e variáveis 
mais elevado; e outros fatores. Embora a tributação de di-
videndos possa impactar os fundos imobiliários no Brasil, 
em virtude da perspectiva de longo prazo.

Depois das valorizações, ações acomodam
O Ibovespa iniciou o movimento de queda e busca o 

suporte em 94.500 pontos, podendo chegar até a região 
dos 93.100 ou abaixo. O objetivo se encontra em 91.200, 
ponto onde a força compradora atuará e manterá a tendên-
cia de alta intacta para o curto prazo. Voltando para a alta, 
se o índice passar da máxima dos 98.500 pontos, buscará 
os 100 mil pontos.

Dólar sobre
Em correção às fortes quedas, o dólar no mercado futu-

ro ultrapassou R$ 3,679 e, na continuidade deste repique, 
pode subir rumo a R$ 3,821. Porém, se acabar o gás, será 
mantida a tendência de ficar abaixo de R$ 3,679, com es-
paço para buscar mínima de outubro de 2018, de R$ 3,601.

Assine o Monitor Mercantil
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ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 – NIRE 33.3.0029696-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares 
S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2019, às 09:00 
horas, na sede social da Companhia, na Rua Ana Neri, nº 190, Bairro 25 
de Agosto, Duque de Caxias, CEP 25070-420, estado do Rio de Janeiro, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre o aumento 
do capital social da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão 
apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) 
horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou documento 
societário pertinente que comprove a representação legal, conforme o caso: 
o comprovante de titularidade de ações de emissão da Companhia e o
instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante.

Duque de Caxias (RJ), 07 de fevereiro de 2019.
Mauro Medeiros Borges - Diretor Médico

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Empregados em Empresas de Turismo do Estado do Rio de Janeiro

SINDICATO DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DE 
TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SINTUR -  CNPJ Nº 
35.812.015/0001-39 EDITAL DE CONVOCAÇÃO: O SINDICATO DOS 
TRABALHADORES E PROFISSIONAIS  DE TURISMO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO – SINTUR, entidade sindical inscrita no CNPJ 
sob Nº 35.812.015/0001-39, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 
– Cob 01 e 02 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP:20.050-002, neste ato 
representado por sua Presidente Maria Rosalina Barbosa Gonçalves, CPF 
Nº 595.983.287-91, inscrito no PIS sob nº10329149455, de acordo com 
as disposições legais e estatutárias, CONVOCA para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária toda a categoria dos trabalhadores e 
Profissionais de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, sócios e não 
sócios, a ser realizada no dia 13 de fevereiro de 2019, em sua  sede sito 
Rua Sete de Setembro, nº 98 – Cob 01 e 02 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, 
CEP:20.050-002, às 08:00 horas em primeira convocação e às 08:30 horas 
em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, 
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: A) CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL. Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2019.

Maria Rosalina Barbosa Gonçalves - Presidente do SINTUR

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Rece-
bíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade 
de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 31ª, 32ª e 33ª Séries 
de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 10.1, 10.2 e 10.4 do respec-
tivo Termo de Securitização de Créditos da 31ª, 32ª e 33ª Séries da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em assembleia geral, a ser realizada 
em 1ª convocação no dia 25 de fevereiro de 2019, às 10h00, na Avenida Ataulfo de 
Paiva 204 – 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Aprovar 
a substituição do atual Agente de Cobrança pela Interservicer Serviços em Crédi-
to Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.568.928/0001-89, conforme 
contrato de prestação de serviços que será apresentado na Assembleia, ratificando 
todos os atos praticados pela Emissora nesse sentido; e ii) Aprovar a contratação 
de assessores legais para a defesa dos interesses dos titulares dos CRI. Os inves-
tidores dos CRI deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, 
portando os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de man-
dato com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, devidamente assinado e com firma reconhecida, na sede do Agente 
Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Ge-
néve), salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, no Município do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência da assembleia, bem como encaminhar os documentos de represen-
tação para o correio eletrônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maio-
res informações poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.
com. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

Lucro da Total aumenta  
10% no quarto trimestre

A petrolífera francesa Total 
informou nesta quinta-feira 
que seu lucro líquido ajustado 
aumentou em 10% no quarto 
trimestre de 2018, levando 
o resultado do ano a avançar 
mais de 28%, para US$ 13,6 
bilhões, após uma produção 
recorde de petróleo e gás. A 
companhia informou que re-
comprará US$ 1,5 bilhão em 
ações em 2019, após comprar 
de volta o mesmo valor no 
ano passado.

O lucro líquido ajusta-
do somou US$ 3,16 bilhões 
no quarto trimestre de 2018, 
maior do que o ganho de US$ 
2,87 bilhões obtido em igual 
período do ano anterior, gra-
ças, principalmente, ao maior 
volume de produção. Alguns 

analistas previam lucro ajus-
tado um pouco menor, de US$ 
3,04 bilhões.

Já o lucro líquido da 
Total entre outubro e de-
zembro ficou em US$ 1,13 
bilhão, ante US$ 1,02 bi-
lhão no mesmo intervalo 
de 2017. Em 2019, a Total 
tem a meta de reduzir cus-
tos em US$ 4,7 bilhões e 
planeja investir entre US$ 
15 bilhões e US$ 16 bi-
lhões, segundo a Dow Jo-
nes Newswires.

A produção da petrolífera 
atingiu o recorde de 2,8 mi-
lhões de barris de óleo equiva-
lente por dia em 2018, graças 
às novas operações e ao au-
mento da produção na Austrá-
lia, Angola, Nigéria e Rússia.

Ações da Fiat Chrysler 
despencam após previsões

Embraer terá serviços para jatos 
E190 da alemã WDL Aviation

A Embraer e a WDL Avia-
tion GmbH, uma empresa 
de fretamento de aeronaves 
com sede no Aeroporto de 
Colônia-Bonn e parte do 
grupo de logística Zeitfracht, 
assinaram um acordo para 
um Programa de Pool de 
serviços e suporte para uma 
frota de quatro jatos E190 
usados adquiridos recente-
mente. A WDL, que se torna 
a nova operadora dos jatos 
da família E-Jets neste ano, 
obteve as aeronaves por lea-
sing para substituir sua frota 
atual. A companhia iniciará 
operação com os jatos E190 
a partir de março.

O Programa de Pool, que 
estará em vigor durante todo 
o tempo do leasing, inclui 
acesso a um grande estoque 
de peças no centro de distri-
buição da Embraer em Paris 
(França), cobertura comple-
ta de reparos e uma lista se-

lecionada de componentes, 
peças e serviços essenciais 
para apoiar o início das ope-
rações das aeronaves.

A WDL é uma companhia 
líder que oferece serviços de 
fretamento e ACMI (Aerona-
ves, Tripulação, Manutenção 
e Seguro, em tradução livre) 
na Europa. Com o Programa 
de Pool, que é parte do por-
tfólio de serviços TechCare, 
oferecido pela Embraer aos 
operadores da crescente fro-
ta de aviões da Embraer no 
mundo, a WDL terá a flexi-
bilidade de ter acesso a pe-
ças e suporte rapidamente.

“É muito bom dar as bo-
as-vindas à WDL Aviation e 
oferecer serviços eficientes e 
soluções de suporte para sua 
frota de jatos Embraer. Nossa 
missão é manter nossos clien-
tes satisfeitos todos os dias e 
também garantir a satisfação 
dos seus clientes finais. Isso 

torna nosso portfólio o mais 
competitivo, estabelecendo 
os mais altos padrões do mer-
cado”, disse Johann Bordais, 
presidente e CEO da Embraer 
Serviços & Suporte.

“O suporte direto do fa-
bricante é uma grande van-
tagem e estamos ansiosos 
para trabalhar com a Embra-
er. Essa parceria se encaixa 
naturalmente na estratégia 
de crescimento da empresa, 
pois aumenta a competiti-
vidade, fornecendo solu-
ções reparáveis por meio de 
prazos e custos reduzidos, 
garantindo nossas opera-
ções diárias e a satisfação 
do cliente”, disse Walter 
Böhnke, diretor-executivo 
da WDL Aviation.

O Programa Pool de ser-
viços da Embraer, que atu-
almente apoia mais de 40 
companhias aéreas em todo 
o mundo, permite aos opera-

dores minimizar investimen-
tos em recursos e estoques de 
alto custo. Também garante 
acesso à expertise técnica da 
Embraer e sua ampla rede de 
provedores de serviços para 
reparo de componentes. Os 
resultados são uma signifi-
cativa economia nos custos 
de reparo e estoque, redução 
no espaço necessário para 
armazenamento e elimina-
ção de recursos necessários 
para gerenciamento de re-
paros, garantindo níveis de 
desempenho.

Segundo a Embraer, o 
programa faz parte de um 
conjunto de serviços que a 
companhia  oferece para dar 
suporte à frota mundial de 
aeronaves Embraer por meio 
da TechCare, a nova plata-
forma que reúne todo o por-
tfólio de produtos e soluções 
para entregar a melhor expe-
riência de serviços e suporte.

Financiamento de veículos somaram R$ 125,4 bi em 2018
O total de recursos libera-

dos para o financiamento de 
veículos registrou nova alta 
em 2018. Houve um cresci-
mento de 24,1% em relação 
a 2017, somando um total 
de R$ 125,4 bilhões. Desde 
2016, os recursos liberados 
têm apresentado um cres-
cimento contínuo, demons-
trando recuperação impor-
tante para o setor automotivo 
e, também, para a economia 
brasileira. Em 2017, os va-
lores também ultrapassaram 
a casa dos R$ 100 bilhões, 
valor que não era alcança-
do desde 2014, alcançando 
R$ 101 bilhões na soma dos 
doze meses do ano.

“Mantemos nossa con-
fiança no crescimento eco-
nômico e no desenvolvi-
mento social. Mais uma vez, 
como foi em 2017, nossas 
expectativas foram supera-
das e, após um período de 
recessão, o financiamento 
volta a crescer, e ser uma 
possibilidade para quem 
quer comprar um veículo. 

Com a queda da taxa básica 
de juros, que fechou 2018 
em 6,5%, e outros fatores 
econômicos favoráveis, con-
seguimos garantir uma pre-
visibilidade que gera mais 
confiança ao consumidor”, 
comenta Luiz Montenegro, 
presidente da Associação 
Nacional das Empresas Fi-
nanceiras das Montadoras 
(ANEF).

A alavancada dos recursos 
liberados demonstra que os 
bancos de montadoras e ins-
tituições independentes pos-
suem liquidez para atender 
as demandas do consumidor 
final e oferecer crédito ne-
cessário para a aquisição de 
veículos financiados. Além 
disso, após o período de cri-
se enfrentado pelo Brasil nos 
últimos anos, os brasileiros 
estão investindo novamente 
na compra de bens com va-
lor agregado mais elevado.

Saldo das carteiras

O crescimento contínuo 

da procura de crédito refle-
tiu no aumento do saldo das 
carteiras em 2018. O total 
foi de R$ 201,6 bilhões, alta 
de 18,1% comparando com 
2017, que foi de R$ 170,7 
bilhões. As operações de 
CDC representam R$ 198,2 
bilhões, representando um 
aumento de 18,7% em doze 
meses, enquanto as opera-
ções de leasing registraram 
queda de 8,1%, fechando o 
ano de 2018 em R$ 3,4 bi-
lhões, contra R$ 3,7 bilhões 
do ano anterior.

De acordo com os dados 
do boletim da ANEF, no ano 
passado, o CDC (Crédito Di-
reto ao Consumidor) respon-
deu por 52% das compras 
finalizadas. Logo em segui-
da, vem o pagamento à vista, 
com 43%, seguido pelo con-
sórcio (4%) e pelo leasing 
(1%). Para os veículos pe-
sados, o Finame representa 
55% dos contratos, seguido 
pelo CDC (27%), compras à 
vista (10%), consórcio (5%) 
e leasing (3%).

Com 41% do volume de 
negócios, a modalidade de 
financiamento (CDC) é a 
mais escolhida pelos com-
pradores de motocicletas. As 
vendas por consórcio, que 
deixaram de ser a preferida 
dos consumidores, encerrou 
o ano em 27%, valor menor 
do que as compras realizadas 
à vista, que encerram o ano 
representando 32%.

A ANEF prossegue oti-
mista e acredita que, em 
2019, o volume de recursos 
liberados prossiga crescendo 
junto com o saldo de finan-
ciamentos. “Nossa estimati-
va é que os recursos libera-
dos tenham um aumento de 
12,8% em comparação com 
o fechamento que alcança-
mos no ano passado, que foi 
de R$ 125,4 bilhões, e agora 
estimamos R$ 141,5 bilhões. 
No caso do saldo de finan-
ciamento, projetamos um 
crescimento de 11,8%, pas-
sando de R$ 201,6 bilhões 
para R$ 225,3 bilhões”, afir-
ma o presidente da ANEF.

A Fiat Chrysler (FCA), 
sétima maior montadora do 
mundo, disse esperar em 2019 
lucro ajustado antes de juros e 
impostos (Ebit) - excluindo a 
unidade Magneti Marelli - de 
mais de 6,7 bilhões de eu-
ros. O volume está abaixo da 
previsão média de analistas 
de 7,3 bilhões euros e sugere 
pouca melhora sobre 2018, 
quando a FCA reportou Ebit 
ajustado na mesma base de 
6,7 bilhões de euros.

As ações da empresa des-
pencaram 11% nesta quin-
ta-feira, após previsões de 
lucro e fluxo de caixa livre 
de 2019 abaixo do esperado 
levantarem dúvidas sobre 
as metas de longo prazo da 
montadora ítalo-americana.

A empresa previu fluxo de 
caixa livre de mais 1,5 bilhão 

de euros, abaixo dos 4,4 bi-
lhões de euros atingidos no 
fim de 2018, devido a maio-
res despesas, pagamentos de 
multas e outros custos ligados 
a um acordo nos EUA por 
violar emissões de diesel.

A estimativa de 2019 
também levanta dúvidas 
sobre as previsões de 2020 
que a montadora deu em 
junho, quando o falecido 
presidente Sergio Marchio-
nne prometeu entregar um 
Ebit ajustado de 9,2 bilhões 
a 10,4 bilhões de euros. Os 
resultados do ano passado 
vieram quase em linha com 
as expectativas de analis-
tas, com a América do Nor-
te respondendo por 85,5% 
do lucro, com margens na 
região melhorando de 7,9 
para 8,6%.
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PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO 
DO FORO CENTRAL 

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA REGIONAL 
DA BARRA DA TIJUCA – RIO DE JANEIRO. 

AVENIDA LUIZ CARLOS PRESTES, S/Nº 
BARRA DA TIJUCA – RJ

C.E.P.: 22775-055 - TEL.: (21) 3385-8800 
E-MAIL: BTJ03VCIV@TJRJ.JUS.BR

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA 
FORMA PRESENCIAL, COM PRAZO DE 05 DIAS PARA 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO 

DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO 
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

BANCO BRADESCO S.A. em face de AGENCO ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES S.A; AMG PARTICIPAÇÕES LTDA; 

ESPÓLIO DE HENRIQUE SERGIO GOLDBERG 
e ADOLF GOLDBERG – PROCESSO 

Nº 0025242-96.2009.8.19.0209, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) LUIZ FELIPE NEGRAO – Juiz(a) em Exercício da
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão 
Judicial na forma Presencial, com prazo de 05 (cinco) dias, a 
todos os interessados e em especial ao(s) Executado(s), que será 
realizado o público Leilão nas seguintes datas e local: Primeiro 
Leilão no dia 12/03/2019 às 16:30h, por valor superior ao da 
avaliação, ou, caso não ocorra a Arrematação no primeiro Leilão, 
será realizado o Segundo Leilão no dia 14/03/2019 às 16:30h, 
pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor superior a 
50% da avaliação do(s) bem(ns) objeto do Leilão, realizando-se 
no Átrio do Fórum da Comarca Regional da Barra da Tijuca, 
localizado na Avenida Luiz Carlos Prestes, s/nº - Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO 
DA SILVA LACERDA, com escritório na Avenida Almirante 
Barroso, nº 90, Salas 606 – Centro, Rio de Janeiro, RJ – Site: 
www.alexandroleiloeiro.com.br, Telefone: (21) 3559-2092/97500-
8904, E-mail: contato@alexandroleiloeiro.com.br. DO BEM 
OBJETO DE LEILÃO: (Conforme laudo de avaliação indireta 
às fls. 522/522v) Prédio na Rua Artur Menezes – Maracanã – 
RJ (Freguesia do Engenho Velho) CEP: 20.271-080, encontra-
se devidamente dimensionado, caracterizado e registrado 
sob a matrícula de nº 101929 no 11º Registro de Imóveis e na 
Prefeitura sob o nº 0.137.226-7 e C.L. 06577-1. JUSTIFICATIVA: 
Localizado no número 04, da Rua Artur Menezes, Maracanã, Rio 
de Janeiro, registrado no 11º Registro geral de imóveis, matrícula 
101929. LOCALIZAÇÃO DA REGIÃO: A região encontra-se 
servida de todos os melhoramentos públicos, tais como rede de 
água e esgoto, distribuição de energia elétrica, telefone, iluminação 
púbica, mercados, colégio, farmácias e etc. METODOLOGIA: Foi 
aplicado o método comparativo descritivo para a obtenção das 
informações. Em seguida, procedi a pesquisa em sites da internet 
de compra e venda de imóveis para obtenção das amostras de 
valores de mercado de imóveis semelhantes, na mesma rua ou 
ruas próximas do imóvel. Assim, considerando a sua localização, 
área construída, estado geral de conservação. AVALIAÇÃO;
Atribuo ao bem acima descrito o valor de R$ 2.400.000,00 (Dois 
milhões, quatrocentos mil reais) que correspondem a 750.023,43 
UFIR, que atualizados perfazem o valor de R$ 2.565.905,15 (Dois 
milhões quinhentos e sessenta e cinco mil novecentos e cinco 
reais e quinze centavos). E para que chegue ao conhecimento de 
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de 
estilo. Ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s) da 
hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste 
Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra 
na integra disponibilizado na rede mundial de computadores (site 
do Leiloeiro: www.alexandroleiloeiro.com). Rio de Janeiro, 14 de 
janeiro de 2019. Eu __ T.J.J. datilografei e Eu__ , titular subscrevo. 
(ass) LUIZ FELIPE NEGRAO – Juiz(a) de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL REGIONAL DO MÉIER
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, extraídos dos 

autos da Ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, 
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING CENTER 

DO MÉIER em face de TOQUE DE CLASSE COSMÉTICOS 
LTDA e OUTROS, processo nº 0007070-27.2000.8.19.0208 

(2000.208.011598-3), na forma abaixo:
A Dra. ROMANZZA ROBERTA NEME, Juíza da Vara acima, FAZ 
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados 
especialmente a TOQUE DE CLASSE COSMÉTICOS LTDA, 
representantes legais MAURICIO MADRUGA MAURO e ROSINHA 
PITKOWSKI, fiadores JULIO MAURO e LEONAM MADRUGA 
MAURO, que em 18/02/19, às 14:00 hs., no Átrio do Fórum 
Regional do Méier, a Rua Aristides Caire nº 35 – Méier - RJ, o 
Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá acima da avaliação, 
não havendo licitantes no dia 25/02/19, no mesmo local e hora, 
a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC, o 
imóvel registrado no 1º RGI, matrícula 23.927, Rua Heráclito Graça 
nº 45 apto C/01 – Lins de Vasconcelos - RJ, avaliado as fls.378/379 
em 24/08/2015, por R$ 600.000,00 equivalentes a 221.247,09 
ufir’s que correspondem em 2019 ao valor atualizado de R$ 
756.909,00. O imóvel será apregoado em conformidade com o art. 
843 do CPC, por se tratar de bem indivisível, sendo resguardada a 
meação dos co-proprietários: Mauricio Madruga Mauro e Leonam 
Madruga Mauro. As certidões serão lidas no ato do pregão, assim 
como informações sobre débitos, etc. Pagamentos: à vista conf. 
art. 892, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, 
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido 
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na sede 
do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, 
se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo 
assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e 
passado nesta cidade, em 15/01/19. Eu, Cristina Raquel de Moura 
Frambach, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. 
ROMANZZA ROBERTA NEME, Juíza de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Empregados em Empresas de Turismo do Estado do Rio de Janeiro

O Sintur  -  Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo do 
Estado do Rio de Janeiro, de acordo com art. 16, Capítulo I, Título II do 
Estatuto, convoca todos os trabalhadores e profissionais de turismo para 
a Assembléia Geral Extraordinária no dia 20 de fevereiro de 2019, às 8:00 
horas, em primeira convocação com a presença de 2% dos sócios, e em 
segunda  com qualquer número às 8:30 horas, em sua sede própria na 
Rua Sete de Setembro, nº98 - cob. 01 e 02, Centro - RJ, para deliberarem 
sobre  a seguinte ordem do dia: 1- Aprovação da pauta de reivindicações 
a ser encaminhada ao SINDETUR, com vistas à abertura de processo 
de negociação coletiva para data-base de 2019; 2- Deliberar, dentre os 
itens da pauta, sobre contribuição ao Sindicato, de natureza negocial 
autorizando o desconto em folha, de acordo com o art. 513 da CLT; 3- 
Autorizar a diretoria a promover o processo de negociação coletiva, celebrar 
acordo coletivo, bem como autorizar a adoção das medidas judiciais para 
preservação da data-base através da instauração de protesto judicial e 
do Dissídio Coletivo, podendo no mesmo celebrar acordo; 4- Contribuição 
Sindical 2020; 5- Discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial e 
formas de convencimento ao bom desenvolvimento do processo negocial; 
6- Outros assuntos ligados à negociação coletiva de data-base.

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2019
Maria Rosalina B. Gonçalves 

Presidente

TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
EDITAL de CITAÇÃO e INTIMAÇÃO

Com Prazo de 20 dias, na forma abaixo. O Dr. Sandro Lúcio Barbosa 
Pitassi, Juiz de Direito na Trigésima Sétima Vara Cível da Comarca 
da Capital, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem, que, por seu intermédio, CITA e INTIMA HIL-
DA CASTIELO MARQUES (CPF 026.324.037-15), que se encontra 
em local incerto e não sabido nos autos da ação pelo Procedimento 
Comum - Cobrança de Despesas Condominiais (Proc. 0091462-
74.2016.8.19.0001), proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
SÃO CRISTÓVÃO, relativa ao imóvel situado na Rua São Cristóvão 
nº 670, apto. 502, São Cristóvão, nesta cidade, para comparecer 
pessoalmente, acompanhada de advogado ou defensor público, & 
agrave; audiência de conciliação do art. 334 do CPC, designada 
para o dia 21.03.2019, às 13h, podendo, entretanto, constituir re-
presentante, por meio de procuração específica, com poderes para 
negociar e transigir, ficando ciente de que o não comparecimento 
injustificado é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 
será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem eco-
nômica pretendida o do valor da causa, bem com de que, não sendo 
obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, na forma do art. 
335, I e II e do art. 336 do CPC, e, se não oferecê-la, presumir-se-
ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial 
(art. 344 do CPC). Ciente de que este Juízo funciona na Avenida 
Erasmo Braga, nº 115, salas 317, 319 e 321, corredor A - Centro, 
Rio de Janeir o - RJ. E para que chegue ao conhecimento de todos 
e fim de direito é expedido o presente edital que será publicado e 
afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade do Rio de Ja-
neiro, Comarca da Capital, aos 27.12.2018. Eu, Maria Alice Gomes 
Massoni da Costa, mat. 01/13815, Chefe de Serventia, o fiz digitar e 
subscrevo. (as) Sandro Lúcio Barbosa Pitassi - Juiz de Direito. 0246

BRF não consegue levantar R$ 5 bi para pagar dívidas
Exportadora 
vende duas 
unidades para 
Tyson Foods por 
US$ 340 milhões

A BRF, exportadora de 
carne de frango, anunciou 
nesta quinta-feira a venda de 
suas unidades na Europa e 
Tailândia para a norte-ame-
ricana Tyson Foods, maior 
processadora de carne dos 
EUA, por US$ 340 milhões. 
O negócio faz parte do pla-
no da empresa de se desfazer 
de alguns ativos para reduzir 
sua dívida líquida. A expor-
tadora disse que vai levar 
mais seis meses para cum-
prir meta de redução de dí-
vida definida em meados do 
ano passado.

Segundo reportou a Reu-

ters, a BRF disse que preten-
de atingir a normalidade do 
indicador no ano que vem 
e superar o índice em 2021, 
após a conclusão de plano de 
reestruturação da companhia, 
que não conseguiu levantar 
todos os R$ 5 bilhões preten-
didos com venda de ativos até 
o final de 2018. A empresa 
afirmou nesta quinta-feira que 
o total a ser arrecadado será de 
cerca de R$ 4,1 bilhões, infor-
mou a companhia.

Em teleconferência com 
jornalistas nesta quinta-feira, 
após anunciar a última leva 
de venda de ativos da com-
panhia, o presidente-execu-
tivo da BRF, Pedro Parente, 
afirmou que a empresa che-
gou a analisar oportunidades 
de vendas adicionais de ati-
vos, mas considerou que tais 
operações são estratégicas e 
que o caixa da empresa é su-
ficiente para lidar com suas 
obrigações de dívida.

“Buscamos como meta de 

cruzeiro para alavancagem 
entre 1,5 vez e 2 vezes (Ebi-
tda). Estabelecemos para 
2019 meta de 3,65 vezes... A 
partir daí vamos buscar entre 
1,5 vez e 2 vezes o mais rápi-
do possível”, disse Parente.

“Para margens (Ebitda), o 
que estamos dizendo é que 
queremos 2019 superior a 
2018. Em 2020 queremos 
voltar aos níveis históricos e 
em 2021 margens acima do 
histórico”, acrescentou, sem 
informar qual seria o nível 
histórico para a BRF.

O vice-presidente execu-
tivo global da companhia, 
Lorival Luz, afirmou que a 
BRF está com nível de es-
toque de produtos em 2019 
de 1,5 vez o necessário para 
suas operações neste ano, 
uma situação melhor em 
relação ao nível que atingiu 
mais de quatro vezes o que 
seria um estoque adequado 
em 2018, quando a Europa 
suspendeu importações de 

carne de frango de várias 
fábricas brasileiras. “Não te-
remos essa pressão em 2019 
para desova de produtos”, 
afirmou o executivo.

Venda de ativos

A venda de ativos para a 
Tyson incluiu quatro fábri-
cas na Tailândia, uma na Ho-
landa e uma no Reino Unido. 
“A companhia estima que a 
razão entre a dívida líquida 
e o Ebitda (lucro antes de 
juros, impostos, depreciação 
e amortização) ajustado fi-
cará em torno de 5 vezes no 
quarto trimestre de 2018, in-
cluindo os efeitos pro forma 
de todas as vendas de ativos 
já anunciadas, e aproxima-
damente 3,65 vezes no quar-
to trimestre de 2019, o que 
representa um adiamento de 
seis meses para o alcance 
das metas”, afirmou a BRF 
em comunicado à imprensa.

No final de junho do ano 

BNDES amplia acesso público aos seus investimentos
Banco quer 
mostrar 
desconcentração 
entre tomadores  
de recursos 

Após a divulgação recente 
dos 50 maiores tomadores de 
recursos, realizada em 18 de 
janeiro, quando também foi 
melhorado acesso aos con-
tratos de exportação de bens 
e serviços brasileiros de en-
genharia para projetos em 
outros países, o Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BN-
DES) anunciou nesta quin-
ta-feira mudanças na forma 
de publicação dos dados da 
carteira de ativos da sua sub-
sidiária BNDES Participa-
ções S.A. (BNDESPar). Os 
investimentos da instituição 
em participações acionárias, 
fundos de investimento e de-

bêntures de renda variável 
estão listados de forma mais 
abrangente.

O público agora po-
derá acompanhar essas 
mudanças e verificar  às 
informações sobre investi-
mentos em renda variável, 
por exemplo, diretamente 
pela página principal do 
portal (www.bndes.gov.br), 
por meio do selo Aqui tem 
Transparência para Você. 
Com dois cliques, o usuá-
rio pode encontrar o valor 
de mercado das participa-
ções do BNDES nas em-
presas listadas em bolsa, a 
participação do banco no 
capital dessas companhias 
e a proporção desses ativos 
no total da carteira de renda 
variável da instituição.

De acordo com o BNDES, 
a divulgação detalhada da 
carteira da BNDESPar busca 
melhorar a experiência dos 
cidadãos brasileiros e faci-
litar a sua compreensão das 
ações do banco e dos seus 
ativos.

A partir de agora também 

será possível saber a partici-
pação do banco de fomento 
no capital das empresas não 
listadas das quais ele é acio-
nista, assim como o valor das 
participações da BNDESPar 
em fundos de investimentos, 
a proporção desses ativos na 
carteira de renda variável e 
o nome dos gestores desses 
fundos. A página traz ainda 
a quantidade de debêntures 
de renda variável da carteira, 
por empresa, emissão e série 
a que se referem.

Carteira

Segundo o BNDES, os 
dados são um retrato da 
carteira da BNDES Partici-
pações em 30 de setembro 
de 2018, último dia do ba-
lanço mais recente divul-
gado. No final de setem-
bro, a carteira valia R$ 117 
bilhões, dos quais R$ 45 
bilhões correspondendo a 
participações na Petrobras 
e R$ 23 bilhões na Vale.

A participação na Fibria 
Celulose, da qual a BNDES-

Par já se desfez, alcançava 
na época R$ 12,115 bilhões, 
enquanto, na Eletrobras, 
chegava a pouco mais de R$ 
4 bilhões. No setor de pro-
teína animal, a participação 
ultrapassava R$ 6,5 bilhões. 
A participação em empresas 
não listadas, apesar de cor-
responder a um maior núme-
ro de empresas, era de valor 
consideravelmente menor 
que aquela em empresas lis-
tadas.

A maior das 44 partici-
pações em fundos de inves-
timento alcançava R$ 356 
milhões, sendo em um fun-
do do setor de infraestrutu-
ra (energia). Várias outras 
participações nesse tipo 
de veículo de investimento 
também ultrapassavam o 
valor de R$ 100 milhões. A 
próxima atualização dessa 
divulgação deverá ocorrer 
em março, no anúncio do 
desempenho econômico-
financeiro do BNDES no 
ano passado.

passado, quando anunciou 
as metas, em meio aos im-
pactos da operação Carne 
Fraca, da Polícia Federal, 
o presidente-executivo da 
BRF, Pedro Parente, havia 
afirmado que a empresa via 
como boas as chances de 

vender os R$ 5 bilhões em 
ativos na segunda metade de 
2018 e que a empresa não 
faria nenhum desconto nos 
preços dos ativos. “Vamos 
vender pelo valor justo e de 
mercado”, afirmou o execu-
tivo na ocasião.

Lorival Luz: ‘Não teremos essa pressão em  
2019 para desova de produtos’

Consumo de alumínio 
avançou 11% em 2018

O consumo de alumí-
nio cresceu no Brasil em 
2018. De janeiro até setem-
bro, segundo levantamento 
mais recente da Associa-
ção Brasileira do Alumínio 
(ABAL), o aumento foi de 
11% em relação ao mesmo 
período do ano passado, 
registrando um volume de 
1.031,1 mil toneladas de 
produtos transformados de 
alumínio. Com base nesse 
desempenho, a ABAL pro-
jeta um consumo total de 
cerca de 1.400 mil tonela-
das no ano de 2018, o que 
representaria quase 10% de 
crescimento na compara-
ção a 2017.

Para Milton Rego, presi-
dente-executivo da ABAL, o 
resultado mostra a resiliência 
do setor. “A indústria do alu-
mínio vem se recuperando, 
apesar do cenário desafia-
dor representado por 2018. 
Enfrentamos um ambiente 
político crispado, tivemos 

a greve dos caminhoneiros 
que afetou a economia como 
um todo e o nosso segmen-
to, especialmente, sentiu os 
efeitos da guerra tarifária en-
tre Estados Unidos e China”, 
lembra.

Em 2019, o segmento 
deve manter o viés de alta. 
O sinal claro dessa tendên-
cia, segundo o presidente-
executivo da ABAL, são 
investimentos que algumas 
das maiores empresas do 
setor já anunciaram para o 
ano. O otimismo é baseado 
em segmentos que foram 
bem em 2018 (tabela a se-
guir). De janeiro a setem-
bro, os setores que apresen-
taram maior crescimento 
foram os de embalagem, 
com 16,8% no período, e o 
de transporte, com 14,4%. 
O setor de eletricidade 
apresentou expressivos 
16,6% de expansão. Nesse 
caso, impulsionado princi-
palmente por importações.




